
 K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte funkþní þásti stroje ostré a v þistém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte šĖĤry stroje 
a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaných servisních zaĜízeních. Pravidel-
nČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojĤ udržujte 
v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ. 

15. 	 Stroje odpojujte ze sítČ 
Není-li stroj v provozu, pĜed provádČním servisu a pĜi výmČnČ pĜíslušenství jako napĜ. vrtákĤ, 
Ĝezacích lišt, sekacích lišt a pod. stroje odpojte. 

16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
 ZvyknČte si, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky a klíþe 

odstranČny. 

17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní

 NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda vypí-
naþ stroje pĜipojeného ke zdroji napájení je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. 	 Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití 

PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro ta-
kový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny. 

19. Bućte vždy ve stĜehu

 Bućte si vždy vČdomi toho co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni. 

20. 	 Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny

 PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti 
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí Ĝád-
nČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním 
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 

Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob. 

22. 	 Nechejte stroj opravit odborníkem 

Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních 
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele. 

DODATEýNÉ BEZPEýNOSTNÍ POKYNY 
1. 	 PĜi provádČní prací, kdy by se Ĝezný nástroj mohl dostat do styku se živými vodiþi nebo 

s vlastní šĖĤrou, držte stroj za izolované svČrací plochy. Kontakt s „živým“ vodiþem zpĤsobí, 
že i odkryté kovové þásti stroje se dostanou pod napČtí a ohrozí pracovníka. 

2. 	 Používejte pouze frézy urþené pro tento stroj. 

3. 	 Nikdy nepracujte se strojem se zablokovanou frézou nebo bez krytu frézy bezpeþnČ

uchyceného na požadovaném místČ.


 4. 	 PĜed zahájením práce se pĜesvČdþte, zda se fréza hladce otáþí.
 5. 	 PĜed zahájením práce zkontrolujte, zda Ĝezací þást není prasklá nebo jinak poškozená. 

Prasklou nebo poškozenou frézu okamžitČ vymČĖte.

 6. 	 PĜesvČdþte se, zda pĜi montáži fréza lícuje s otvorem upínacího trnu. 

7. 	 PĜed zahájením práce zkontrolujte, zda se na kusu, který se má obrábČt, nenachází hĜebíky 
nebo jiné cizí pĜedmČty. Pokud se tam nachází, odstraĖte je. 

8. 	 UmístČte kus, který se má obrábČt, na stabilní pracovní lavici. 

9. 	 Zabezpeþte pracovní kus dokonale svorkou nebo svČrákem. 

10. PĜi práci nepoužívejte rukavice. 

11. 	 Držte stroj pevnČ obČma rukama. 

12. NepĜibližujte se rukama nebo jinou þástí tČla k místu, kde se provádí Ĝezání. 

13. 	 Nechejte stroj chvíli bČžet a na nikoho nemiĜte Ĝezacím listem. Pozorujte vibrace nebo kymá-
cení. Mohlo by to naznaþovat vadnou montáž nebo nevyváženost Ĝezacího listu 

14. 	 Nikdy nestrkejte ruce pod obrábČný kus v dobČ, kdy se fréza otáþí. 
15. 	 Nenechávejte stroj bČžet bez dohledu. 

16. PĜed seĜizováním frézy nebo pĜi její výmČnČ se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnutý a odpo-
jen od zdroje napájení. 

17. 	 Nepoužívejte tupé nebo poškozené Ĝezné nástroje. 

18. 	 Nepoužívejte stroj s poškozenými kryty. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 
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POKYNY PRO PROVOZ 

Sáþek na prach (obr. 1) 
Jakmile se sáþek na prach zaplní do poloviny, vypnČte stroj a odpojte ho od napájecího zdroje. 
OdstraĖte sáþek na prach ze stroje a vytáhnČte sponu. Lehkým poklepáním na sáþek odstraĖte 
shromáždČný prach. 

Poznámka: PĜipojíte-li na drážkovací frézu vysavaþ Makita, docílíte úþinnČjšího výkonu a lepší þis-
totu. 

Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 2) 
Nastavit se dá pĜedem šest rĤzných hloubek Ĝezu. Otáþejte dorazem tak dlouho, až ukazovatel 
smČĜuje na pĜíslušnou hodnotu oznaþenou na dorazu. Podle dále uvedené tabulky vyhledejte 
odpovídající vztah mezi hodnotou oznaþenou na dorazu a hodnotou na kotouþi. Jemné nastavení 
hloubky Ĝezu se provádí otáþením seĜizovacího šroubu po uvolnČní šestihranné matice. 

RozmČ 0 10 20 S D MAX 
RozmČr na kotouþi 0 10 20 – – – 
Hloubka Ĝezu 8 mm 10 mm 12,3 mm 13 mm 14,7 mm 20 mm 

r na zarážce 

Úhlové vodítko (obr. 3 a 4) 

Úhlové vodítko se mĤže pohybovat nahoru a dolĤ a tak nastavovat polohu frézy vzhledem k horní 
þásti obrábČného kusu. K nastavení výšky úhlového vodítka uvolnČte blokovací páþku a otáþejte 
šroubem zdvihu tak, až ukazovatel smČĜuje na požadovanou hodnotu na stupnici oznaþenou na úhlo-
vém vodítku. Pak blokovací páþku utáhnČte, þímž se úhlové vodítko zajistí v požadované poloze. 
Stupnice na úhlovém vodítku oznaþuje vzdálenost od povrchu obrábČného kusu až po stĜed tloušĢky 
Ĝezacího listu. 

Doraz (obr. 5 a 6) 
Úhel dorazu se dá nastavit v rozsahu 0° až 90° (pozitivní zarážka na 0°, 45° a 90°). K nastavení 
úhlu uvolnČte blokovací páþku a sklopte doraz tak, až ukazovatel smČĜuje na požadovanou 
hodnotu oznaþenou na úhlové stupnici. Pak blokovací páþku utáhnČte, þímž se doraz zajistí 
v požadované poloze. Je-li doraz nastaven na 90°, je vzdálenost od stĜedu tloušĢky frézy k dorazu 
a vzdálenost od stĜedu tloušĢky frézy ke spodku základny 10 mm. 

Krycí destiþka (obr. 7 a 8) 
PĜi Ĝezání štČrbin (drážek) v tenkém obrábČném kusu použijte krycí destiþku zpĤsobem 
znázornČným na obr. 7 a 8. 

Zapínání a vypínání (obr. 9) 

UPOZORNċNÍ: 

PĜed pĜipojením stroje ke zdroji napájení vždy zkontrolujte, zda se spínaþ správnČ aktivuje a zda se 
vrací do polohy „OFF“ (vypnuto) pĜi stisknutí strany „OFF“ páþky spínaþe. 

K zapnutí stroje posuĖte páþku spínaþe smČrem k poloze „ON“ (zapnuto). 

K vypnutí stroje stisknČte stranu „OFF“ páþky spínaþe. 
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Bezpeþnostní pokyny 
Výstraha! 

PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby se sní-
žilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd. 

PĜed tím než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny. 

K ZAJIŠTċNÍ BEZPEýNÉHO PROVOZU 

1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
 NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.

 2. Zvažujte pracovní prostĜedí 

Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.

 3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem 

ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami). 

4. Nedovolte pĜístup dČtem ke strojĤm

 NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa. 

5. Skladování strojĤ 

Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah dČtí.

 6. Nevyvíjejte tlak na stroj 

Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.

 7. Používejte správný stroj 

Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkon-
nČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracem, pro které nejsou urþeny, napĜíklad nepoužívejte 
kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.

 8. SprávnČ se oblékejte 

Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice 
a protikluznou obuv. Používejte ochranou pokrývku na dlouhé vlasy. 

9. Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu 

PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku. 

10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu 

Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte, 
aby byla pĜipojena a správnČ používána. 

11. Nakládejte se šĖĤrou šetrnČ
 NepĜenášejte stroj za šĖĤru nebo za šĖĤru netahejte pĜi vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte 

šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpeþte obrábČný kus 

K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrá-
bČný kus v ruce a umožĖuje to používat obČ ruce k držení stroje. 

13. Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. VČnujte náležitou péþi údržbČ 
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Ĝ ć
rozumíte jejich významu. 

PĜeþtČte si návod k použití 

Č Ĥm
 1 Sáþek na prach 13 Ukazovatel 25 Páþka spínaþe
 2 Spona 26 Blokovací matice
 3 Ĥ 27 Fréza 
4 Ukazovatel 28 VnitĜní pĜ
 5 Doraz Ĝed tloušĢ 29 
6 Šestihranná matice 30 
7 SeĜizovací šroub þka 31 NĤ
 8 Uvolnit 32 Upínací šroub 
9 Utáhnout 33 Mezní znaþka opotĜebení 

10 þka 34 Víþko držáku kartáþe 
11 Úhlové vodítko þka 35 Šroubovák 
12 Šroub zdvihu Ģ þ

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model 3901 
RozmČr listu 

NĤ
Č Ĝ

List kotouþové pily 
Č

Maximální Ĝezná délka 
NĤ
List kotouþ
Otáþ Č

ý
þ Č

pĜedbČ

Ĥ

Napájení 
Stroj se mĤže pĜipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napČ
ným na štítku stroje a mĤ Č se stĜídavým napČtím. Stroje 
jsou opatĜ Ĝímo ze zásu-

þe. 

Symboly 
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk

14 Stupnice 
Prachová tryska 15 Dol

16 Nahoru íruba 
17 St ky listu Kryt frézy
18 Doraz Pryžový kryt
19 Blokovací pá ž frézy
20 Úhlová stupnice 
21 Ukazovatel 

Blokovací pá  22 Základna 
23 Krycí desti
24 Tlouš ka krycí desti ky 4 mm 

ž frézy 
(vn jší x ší ka x upínací trn) .......................................................110 x 4 x 22 mm 

(vn jší x upínací trn ) ..................................................................110 x 20 mm 

ž frézy ....................................................................................20 mm 
ové pily ......................................................................25 mm 

ky bez zát že (min-1) .........................................................11 000 

Celková délka ..................................................................................307 mm 
istá hmotnost.................................................................................2,8 kg 

Vzhledem k pokra ujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou m nit bez 
žného oznámení. 

Poznámka: Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

tí odpovídá hodnotám uvede-
že pracovat pouze v jednofázové soustav

eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p
vek bez zemnicího vodi

Jak provádČt spoje 
1. 	Usaćte dva obrábČné kusy dohromady zpĤsobem, jak budou vypadat v poloze po dokonþení 

spoje. Rohový spoj (obr. 10), spoj tvaru T (obr. 11), pokosový spoj (obr. 12), rámový spoj 
(obr. 13) a spoj hrany na hranu (obr. 14). 

2. 	Oznaþte stĜed zamýšlených štČrbin (drážek) na obrábČném kusu tužkou. 

Poznámka: 

StĜed drážky musí být alespoĖ 50 mm od vnČjšího okraje obrábČného kusu. 


PĜi spojování více pery ponechejte mezi štČrbinami (drážkami) vzdálenost 100 mm – 150 mm. 


3.	 Platí pouze pro rohový spoj a spoj tvaru T (obr. 15).


 UchyĢte vertikální obrábČný kus k pracovnímu stolu.


Platí pouze pro pokosový spoj, rámový spoj a spoj hrany na hranu (obr. 15). 

 UchyĢte jeden obrábČný kus k pracovnímu stolu.  

4. 	Nastavte hloubku Ĝezu podle použitého rozmČru na kotouþi. 
5. 	 Nastavte výšku úhlového vodítka tak, aby byla fréza sestĜedČna v tloušĢce desky.  

6. 	Sesouhlaste znaþku stĜedu na základnČ s þarou provedenou tužkou na obrábČném kusu 
(obr. 16). 

7. 	ZapnČte stroj a tlaþte ho jemnČ dopĜedu tak, aby se fréza dostala do obrábČného kusu (obr. 
16). 

8. 	Jakmile seĜizovací šroub dosáhne na doraz, vraĢte jemnČ stroj do pĤvodní polohy. 

9.	 Platí pouze pro rohový spoj a spoj tvaru T (obr. 15).


 UchyĢte horizontální obrábČný kus k pracovnímu stolu.  


Platí pouze pro pokosový spoj, rámový spoj a spoj hrany na hranu.


 UchyĢte další obrábČný kus k pracovnímu stolu. 


10.	 Platí pouze pro rohový spoj (obr. 17).


Položte stroj na obrábČný kus tak, aby Ĝezací list byl obrácen smČrem dolĤ.

Platí pouze pro spoj tvaru T (obr. 18). 

Demontujte ze stroje úhlové vodítko. Položte stroj na obrábČný kus tak, aby fréza smČĜovala 
dolĤ. 

11. K Ĝezání štČrbin (drážek) v horizontálním nebo ve druhém obrábČném kusu, opakujte úkony 
6 až 8. 

NepotĜebujete-li sestĜedit Ĝezací list do stĜedu tloušĢky desky, postupujte následujícím zpĤsobem: 

Pouze pro rohové spoje, pokosový spoj, rámový spoj a spoj hrany na hranu 
(obr. 19). 

1. 	 Demontujte ze stroje úhlové vodítko. Pro provedení rohového spoje, rámového spoje a spoje 
hrany na hranu nastavte doraz na 90° a pro pokosový spoj na 45°. 

2. 	 Postupujte podle úkonĤ 1 – 11 popsaných výše, mimo úkonĤ 5 a 10.  

Pouze pro spoje tvaru T (obr. 20 a 21) 
1. 	 Nastavte dva obrábČné kusy dohromady tak, jak budou vypadat po dokonþení spoje. 

2. 	 Položte vertikální obrábČný kus na horizontální. UchyĢte oba obrábČné kusy na pracovní stĤl. 
3. 	 Demontujte ze stroje úhlové vodítko. 
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4. 	 Postupujte podle úkonĤ 2, 4, 6, 7, 8 a 11 popsaných výše. Budete-li strojem pohybovat dopĜe-
du pĜíliš rychle, bude Ĝez nekvalitní nebo mĤže dojít i k poškožení korunky nebo motoru. PĜi 
pĜíliš pomalém pohybu mĤže dojít ke spálení nebo jinému poškození Ĝezu. Správná rychlost 
posuvu závisí na velikosti korunky, druhu obrábČného kusu a na hloubce Ĝezu. PĜed zaháje-
ním práce na konkrétním obrobku je vhodné provést zkušební Ĝez na odpadovém, vyĜazeném 
kusu materiálu. To vám pĜesnČ ukáže, jak bude skuteþný Ĝez vypadat a rovnČž vám to umožní 
zkontrolovat rozmČry.  

Jak podĜíznout stČnové nebo stropní panely 
NejdĜíve odpojte stroj od zdroje napájení. VymČĖte stávající frézu za list kotouþové pily (zvláštní 
pĜíslušenství) s prĤmČrem 110 mm. Postupujte podle pokynĤ v odstavci „Demontáž a montáž 
Ĝezacího listu“ uvedeného dále. Ze základny odstraĖte pryžový kryt. Nyní bude maximální hloubka 
Ĝezu 25 mm (obr. 22 a 23). 

Nastavte hloubku Ĝezu na hodnotu „MAX“. S využitím podlahy nebo stČny jako vodítka podĜíznČte 
stČnové nebo stropní panely. ProvádČjte posuv ve smČru šipek. 

Obr. 24: PodĜezávání stČnových panelĤ. 
Obr. 25: PodĜezávání stropních panelĤ. 

UPOZORNċNÍ: 

PĜed vlastním podĜezáváním panelĤ zkontrolujte peþlivČ stČnu nebo strop, abyste zabránili Ĝezání 
do elektrických drátĤ, hĜebíkĤ nebo jiných cizích materiálĤ. 
Po podĜezání panelĤ vždy namontujte zpČt pryžový kryt. PĜi Ĝezání drážek do desek bez správnČ 
nainstalovaného pryžového krytu, by mohl stroj neoþekávanČ sklouznout na obrábČný kus. 

Demontáž a montáž Ĝezacího listu (obr. 26) 
K odstranČní frézy uvolnČte upínací šroub a otevĜete kryt frézy. Zatlaþte na blokaci hĜídele a 
uvolnČte blokovací matici pomocí klíþe na blokovací matici. PĜi montáži frézy namontujte nejdĜíve 
vnitĜní pĜírubu. 

UPOZORNċNÍ: 

PĜi instalaci frézy namontujte vnitĜní pĜírubu stranou oznaþenou „22“ tak, aby tato strana smČĜovala 
smČrem k vám. 

PĜi instalaci listu kotouþové pily namontujte vnitĜní pĜírubu stranou oznaþenou „22“ tak, aby smČĜo-
vala smČrem ke stroji. 

Pak namontujte kotouþ a blokovací matici. Pomocí klíþe na blokovací matice utáhnČte bezpeþnČ 
tuto blokovací matici. UzavĜete kryt frézy a utáhnČte upínací šroub k zabezpeþení krytu frézy v 
požadované poloze. 
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ÚDRŽBA 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen od zdro-
je napájení. 

VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 27 a 28) 
Uhlíkové kartáþe vymČĖte, jsou-li opotĜebovány až po mezní znaþku. PĜi výmČnČ použijte vždy 
stejný druh obou kartáþĤ. 
Aby se zajistily bezpeþné a spolehlivé opravy, údržba nebo seĜízení, musí se tyto úkony provádČt 
v autorizovaných servisních stĜediscích Makita. 
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ČĜený spoleþností 

prohlašuje, že tento výrobek 

þ
Čný spoleþ

podle SmČ

Ĝeditel 

Hluþ

– 
– 
– Použijte ochranné pomĤ

2 

Bucks, MK15 8JD, Anglie 

Drážkovací štČrbinová fréza 

Návod k obsluze 

3901 

DVOJITÁ 

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC 
Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki, pov
Makita, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japonsko,  

(sériové íslo: sériová výroba) 

vyráb ností Makita v Japonsku je v souladu s dále uvedenými normami 
a normalizovanými dokumenty 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000 

rnic výboru, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC 

Yasuhiko Kanzaki CE 2001 

nost a vibrace modelu 1923A 

Typické A-vážené hladiny tlaku jsou: 
hladina zvukového tlaku: 86 dB (A) 
hladina zvukového tlaku: 99 dB (A) 

cky pro ochranu sluchu – 
Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je více než 2,5 m/s

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD 
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, IZOLACE 




